Kuhmon VesiEnergia Oy

Prosessitariffi 2023
1. Kulutusmaksu, €/MWh
Kulutusmaksun perusteena on kiinteistön käyttämä energian määrä. Energiamäärä mitataan Kuhmon
Lämpöenergia Oy:n omistamalla ja asentamalla lämpöenergiamittarilla. Kulutusmaksu peritään lämpö‐
energiamittarin osoittaman energiamäärän mukaisesti.
Maksu

Veroton

Kulutusmaksu, €/MWh

34,26

Alv 24 %
8,22

Verollinen
42,48

2. Perusmaksu, €/v
Prosessitariffin perusmaksu on vuosimaksu, jolla katetaan osin kaukolämmön kiinteitä käyttökustannuksia.
Perusmaksu peritään kaikista verkostoon liitetyistä kiinteistöistä. Prosessitariffin perusmaksu määräytyy
kiinteistön tilausvesivirran (V) mukaan. Vuonna 2023 prosessitariffin laskentakaavan k‐kerroin on 4,23.
Tilavuusvesivirta
V (m³/h)
< 0,25
0,25 ‐ 2
2‐8
>8

Laskentakaava
k * 165,430748 * V
k * 165,430748 * V
k * 165,430748 * V
k * 165,430748 * V

Veroton

Alv 24 %

< 174,94
< 41,99
174,94 – 1399,54
41,99 – 335,89
1399,54 – 5598,18 335,89 – 1343,56
> 5598,18
> 1343,56

Verollinen
< 216,93
216,93 – 1735,43
1735,43 – 6941,74
> 6941,74

3. Liittymismaksu, €
Liittymismaksulla katetaan alueen kaukolämpöverkoston rakentamiskustannuksia. Liittymismaksu oikeuttaa
kiinteistön liittymään kaukolämpöverkostoon, sekä käyttämään lämpöenergiaa. Liittymismaksu on siirto‐ ja
palautuskelpoinen maksu, joten siihen ei sisälly arvonlisäveroa. Liittymismaksuun sisältyvä putkipituus on
50 metriä. Ylimenevältä putkipituudelta laskutetaan palvelumaksuhinnaston mukaisesti talohaarajohdon
rakentamismaksu. Putkipituus mitataan runkojohdosta kiinteistön kaukolämpömittarille.
Vuonna 2022 prosessitariffin liittymismaksun laskentakaavan k‐kerroin on 0,57.
Tilavuusvesivirta
Laskentakaava
V (m³/h)
<2
2 ‐ 10
> 10

k * (2522,818896 + 3784,228345 * V)
k * (5045,637794 + 2522,818896 * V)
k * (12614,094485 + 1765,973228 * V)

Liittymismaksu, € alv 0 %
< 5752,03
5752,03 ‐ 17256,08
> 17256,08

4. Laskutus
Kulutus‐ ja perusmaksu laskutetaan pääsääntöisesti 12 kertaa vuodessa. Laskuista yksitoista on arviolaskuja
ja yksi perustuu pyydettävään lämpömittarilukemaan (tasauslasku).
Liittymismaksu uudesta kaukolämpöliittymästä laskutetaan, kun liittymissopimus on liittyjän ja Kuhmon
VesiEnergia Oy:n kesken allekirjoitettu.
Kuhmon VesiEnergia Oy lähettää varsinaisen laskun. Maksamattoman laskun muistutus ja perintäpalvelu on
hankittu Intrumilta. Mikäli laskua ei ole yhden maksumuistutuksen jälkeen suoritettu, siirtyy lasku perintään.
Maksujen viivästyminen voi aiheuttaa myös kaukolämmön toimituksen keskeyttämisen. Intrum laskuttaa
perimiskustannukset ja viivästyskoron muistutuksen yhteydessä.

